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Møter og stander: 
Årsmøte for Finskstøverforeningen Norge ble avholdt 28/5-05. Tisleidalen i 

Valdres, med Vestoppland Harehundklubb som verter og de hadde lagt alt godt til 

rette for ett fint årsmøte. 

Det møtte 46 medlemmer + styret. Jan Arne Haugom ble valgt til ordstyrer og loset 

oss flott igjennom årsmøte. Geir Bakkestuen ble valgt til referent. Før årsmøte gikk 

videre, ble det holdt 1 minutts stillhet til minne om Johan Skei og Oddvar Skjølås. 

Vi hadde invitert Hans Christian Pedersen til å holde ett foredrag om Haren, dette 

var meget inntresant og hyggelig å høre på. 

Etter årsmøte gjennomførte avelsrådet en championparade, denne ble ledet på en 

meget profesjonell måte av Jan Arne Haugom. Alle som var med i 

championparaden, fikk en fôrsekk fra Purina Pro Plan vår hovedsponsor. 

Vi har også i år klart å gi ut 2 nummer av vårt tidsskrift Finskestøvere`n, og disse 

har vært på henholdsvis 83 og 95 sider. Og de 2 tidsskiftene har vært en fryd og 

lese, en stor takk til Geir og Ronny. 

  

Styret: 



Styret har i 2005 hatt 3 styremøter. Vi har også flere møter på nettet gjennom året, 

det er vel riktig å si at vi har ukentlig kontakt. Vi innkalte til medlemsmøte helgen, 

16 – 18. september, men dette ble avlyst da det ble for på påmeldte. Vi arrangerte i 

stedet styremøte, og hadde besøk i fra den Svenske Finskstövarforeningen v/ Allan 

Bergström. SFF ønsker et tettere samarbeid til Norge og Finland. De sendte som 

oss representanter til RM i Finland, og der ble det holt møter for hvordan vi kan 

samarbeide i fremtiden. Dette ser vi i Norge meget positivt på. Sentrale emner her 

var: Unghund gransking – samarbeid om avelsdata – avelsrådgiving mellom 

landene – lathunden. 

Unghungsgranskning: 
Foreningen har kommet i gang med unghundsgranskning etter den Svenske 

modellen. Vi sendte ut skjema til samtlige oppdrettere av valper i 2004, dette var 

236 fødte valper fordelt på 40 valpekull. Vi har mottatt 82 svar i fra hundeeiere, 

dette utgjør 35 % av årskullet. Dette er vi ganske godt fornøy med når vi tar i 

betraktning at der er første året vi prøver oss med denne granskningen. Et skår i 

gleden er at vi vet at noen oppdrettere har kastet / unnlatt å sende videre 

granskningen til sine valpekjøpere. Dette synes vi er veldig synd og håper dette 

ikke vil gjenta seg neste sesong. Det er viktig å ha klart for seg at 

unghundsgranskningen IKKE er noen konkurranse, men et verktøy for å se tidlig 

arvbarhet. 

  

NM for støvere 2005: 
Norgesmesterskapet ble arrangert av Aust-Agder Harehundklubb, hele 11 

Finskstøvere deltok på NM. 

Aust-Agder HHK hadde ett gedigent premiebord, verdien på premiene var på ca. 

90.000 så her var der litt å kjempe for. 

Været var kaldt med barmark i alle terrengene ca 5 – 10 minus grader. Alle 

hundene var i fot begge dager. 

Hele 9 finskestøvere jaget til ep premiering, og det må vi si er en god prestasjon. 

Garo 3 til Alf og Gunn Normann ble NORGESMESTER 2005. Gratulerer så mye. 

Vil også gratulere Vidar Gustavsen og Prøyslias Birk med en flott 2 plass. 

  

Rasemesterskapet: 
Rasemesterskapet ble avholdt i Finland, og Norge deltok med følgende hunder: 

Mia til Gaute Gjerpen – Milla til Leif Håkon Berg og Bella til Sam Einar 

Samuelsen. 

Norge gjorde sine saker bra: Bella til Sam ble NORD JCH hun hadde totalt 110.96 

poeng og ble med det nummer 4. 

Mia til Gaute ble nummer 5 med 107.96. Milla til Leif Håkon fikk totalt 64.59 og 

ble nummer 8. Finland ble best, så kom Norge på en sterk 2 plass, med Sverige på 

3. Takker for god innsats. 

  

Møbelprøva i Finland: 



Her deltok 3 stk fra Norge: Harehengets Vira til Jan Eliassen – Ollikainen Takko 

til Bjørn Roger Falck og Kivikari Karo til Jan Arne Haugom. 

Vira jaget meget bra og fikk poengsummen 92.25 og ble med det FIN JCH, Takko 

jaget til 89.25 og ble også FIN JCH.  Karo til Haugom ble dessverre skadet. 

Vi gratulerer med topp innsats. 

  

Medlemstallet: 
Foreningen hadde pr. 31/12-05. 451 medlemmer, dette er en økning på 29 

medlemmer sammenlignet med 2004. 

  

Styret har merket seg at det er mange som har gjort det meget godt på jaktprøvene 

som har blitt arrangert. Vi ønsker å gratulere samtlige for sine prestasjoner. 

  

Til slutt vil styret igjen takke alle som har vært med på å støtte foreningen i året 

som har gått, foreningens kontaktpersoner som er viktige for å få til et godt 

tidskrift, annonsører i tidsskriftet, hovedsponsor Purina Pro Plan og medlemmer 

som har stilt opp på foreningens møter og samlinger. 

  

Rykene 19. April 2006. 

For styret i FFN 
 


